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1. შესავალი 
 
ჩამდინარე წყლების გაწმენდას სულ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. მხოლოდ 
ორგანული დაბინძურების მოცილების მოთხოვნას დაემატა ნუტრიენტების -აზოტისა და 
ფოსფორის და ისეთი არაორგანული და სპეციფიკური ორგანული დამბინძურებლების 
მოცილების აუცილებლობა, რომლებიც განსაკუთრებით ჩამდინარე წყლების ლექის 
ნაწილაკებში არის აკუმულირებული.   
 
ცხადია, რომ ზედაპირული წყლები, მიწისქვეშა წყლებთან შედარებით, უფრო მოწყვლადია 
ხარისხის, ჰიგიენური უსაფრთხოებისა და აგრეთვე ბუნებრივი ეკოსისტემისა და წყლის 
ორგანიზმების სიმრავლის შენარჩუნების თვალსაზრისით. ზედაპირული წყალი 
მნიშვნელოვანი გარემოა როგორც ბუნებრივი წყაროებიდან, ასევე ადამიანის საქმიანობის 
შედეგად წარმოქმნილი დამბინძურებლების გადატანის, დაშლისა და დაგროვების 
თვალსაზრისით.  
 
ამ ფაქტორების გაძლიერება სერიოზულ რისკებს უქმნის სხვადასხვა სახის ორგანიზმებს, 
მათ შორის ადამიანსაც. ამიტომ, ზედაპირული წყლის ობიექტების დაცვას დიდი 
ყურადღება უნდა მიექცეს, რისთვისაც აუცილებელია მონიტორინგის ჩატარება, 
ზედაპირული წყლის ხარისხის შეფასება და საჭირო გარემოსდაცვითი ზომების მიღება 
მათი ოპტიმალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად.   
 
ევროკავშირის დირექტივა 91/271/EEC წარმოადგენს ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, რომლის 
მიზანია ზედაპირული წყლის ობიექტების  კარგი სტატუსის მიღწევის უზრუნველყოფა 
ურბანული ჩამდინარე წყლებისა და მრეწველობის გარკვეული დარგების ჩამდინარე 
წყლების კონტროლირებული შეგროვებისა და გაწმენდის გზით. ამისათვის დირექტივა 
ადგენს მიმღებ ობიექტებში (ზედაპირული წყლის ობიექტებში) ჩაშვებული 
დამბინძურებლების ზღვრულ სიდიდეებს. ურბანული ჩამდინარე წყლების შემთხვევაში 
ყველაზე მნიშვნელოვანია ჯამური აზოტი (Nჯამ) და ჯამური ფოსფორი (Pჯამ) - პარამეტრები, 
რომლებიც ასახავენ ნუტრიენტების შემცველობას და ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა ჟქმ 
(ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება),  ჟბმ5 (ჟანგბადის ხუთდღიანი ბიოლოგიური 
მოთხოვნილება), ჯამური ორგანული ნახშირბადი, რომლების ასახავენ ურბანულ 
ჩამდინარე წყლებში ნახშირბადით ორგანული დაბინძურების დონეს. ურბანული 
ჩამდინარე წყლების ბუნებისა და შემადგენლობის გათვალისწინებით, ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდის კონტროლის მიზანია, უზრუნველყოფილ იქნეს  წყლის ობიექტების დაცვა 
ისეთნაირად, რომ გამოირიცხოს ჟანგბადის რეჟიმის დარღვევა და  აზოტისა და ფოსფორის 
კონკრეტული ფორმების შემცველობის ზრდა. აღნიშნული ზომებით უნდა შემცირდეს ან 
საერთოდ აღმოიფხვრას ზედაპირული წყლების ევტროფიკაციის პოტენციალი.  
 
წინამდებარე სახელმძღვანელო არ წარმოადგენს სენსიტიური ტერიტორიების საზღვრების 
დადგენის ‘ინსტრუქციას’. მისი მიზანია ევროკავშირის დირექტივა 91/271/EC-ის 
განხორციელების პროცესის აღწერა და სენსიტიური ტერიტორიების საზღვრების 
დადგენის ძირითადი პრინციპებისა და კრიტერიუმების განმარტება.  
დოკუმენტის პირველ ნაწილში მოცემულია კანონმდებლობის ანალიზი და სენსიტიური 
ტერიტორიების საზღვრების დადგენის კრიტერიუმები (ჩამდინარე წყლების გაწმენდასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნების ჩათვლით). მოკლედ არის აღწერილი სენსიტიური 
ტერიტორიების საზღვრების დადგენის მეთოდები და წარმოდგენილია ამ პროცესისთვის 
საჭირო მონაცემებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი.   
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დოკუმენტში გამოყენებულია ევტროფიკაციის შეფასების შესახებ ევროკავშირის 
სახელმძღვანელო დოკუმენტი N23-ში აღწერილი პრინციპები და ევტროფიკაციის 
კონცეფცია.  
 
წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მდინარე ალაზნის აუზისთვის 
გამოსაყენებლად (პილოტური სახით). შედეგები წარმოდგენილი იქნება ამ საკითხებთან 
დაკავშირებულ სემინარზე.  
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2. ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნები  დაბინძურების 
წყაროებიდან ნუტრიენტების ჩაშვებისგან წყლის ობიექტების 
დაცვასთან დაკავშირებით  

 
2.1 კანონმდებლობა 

ევროკავშირის წყლის კანონმდებლობა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. აღნიშნული 
კანონმდებლობის განვითარების ისტორიას თუ გადავხედავთ, შევამჩნევთ, რომ 
ევროკავშირის კანონმდებლობაში პრიორიტეტი სასმელ წყალს ენიჭება ისევე, როგორც 
მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ევროკავშირის კანონმდებლობით თავდაპირველად 
მომხმარებლებისთვის სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის საკითხი დარეგულირდა. 
შემდგომში ყურადღება მიექცა იმ ობიექტების წყლის ხარისხსა და კონსერვაციას, საიდანაც 
სასმელი წყლის აღება ხდება. მეოცე საუკუნის ოთხმოციან წლებში ნათელი გახდა, რომ 
მოქმედი კანონმდებლობა ვერ აკმაყოფილებდა არსებულ მოთხოვნებს. შესაბამისად, 
კანონმდებლობის მეორე თაობას დაემატა დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდის შესახებ (1991 წ.) და დირექტივა ნიტრატების შესახებ (1991 წ.).  

მეოცე საუკუნის ოთხმოცდაათიან წლებში ევროკავშირის წევრმა სახელწიფოებმა აღიარეს 
წყლის პოლიტიკის ისეთი ახალი ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობა, რომელიც ევროკავშირს 
მთლიანად მოიცავდა. ამ  მიზნით ევროკომისიამ ჩაატარა სპეციალური კვლევები, 
რომელთა შედეგებიც საფუძვლად დაედო წყლის ჩარჩო დირექტივას. წყლის ჩარჩო 
დირექტივის მთავარი მიზანი და დანიშნულება იყო ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში 
მოქმედი წყლის ეროვნული კანონმდებლობების ერთმანეთთან ყველა ასპექტში 
ჰარმონიზაცია. 

 
2.2. მთავარი პრინციპები და არსებული ვითარება  

ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის უმთავრეს ამოცანას 2015 წლისთვის 
ზედაპირული წყლის ობიექტების კარგი ეკოლოგიური სტატუსის/კარგი ეკოლოგიური 
პოტენციალისა და კარგი ქიმიური სტატუსის მიღწევა (მდინარეთა სააუზო მართვის 
დაგეგმვის 1-ლი ციკლი (შესაბამისად 2021/2027 წწ. მე-2 და მე-3 ციკლი)) წარმოადგენს.  

ურბანული ჩამდინარე წყლების საკითხს ეხება დირექტივა 91/271/EEC (21.5.1991 წ.) 
ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ, რომლის მიზანია არასაკმარისად 
გაწმენდილი ჩამდინარე წყლების გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილება 
(შემდგომში ‘დირექტივა’). დირექტივა არეგულირებს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა 
ურბანული ჩამდინარე წყლების შეგროვება, გაწმენდა და ჩაშვება, აგრეთვე ცალკეული 
სამრეწველო დარგების ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და ჩაშვება. დირექტივის მიზანია 
წყლის რესურსების დაცვა ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვებით გამოწვეული 
უარყოფითი ზემოქმედებისაგან ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემის 
უსაფრთხოების მინიმალური დონის განსაზღვრის საშუალებით. დირექტივის მომზადება 
და მიღება განპირობებული იყო შემდეგი მიზეზებით:   

- ჩრდილოეთის/შავი ზღვისა და ევროპის წყლის სხვა ობიექტების დაცვა  
ევროკავშირის დონეზე (ურბანულ ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებით 
ქმედითი ზომების მიღების აუცილებლობა); 

- ევროკავშირს ერთ სახელმწიფოში არასათანადოდ გაწმენდილი ურბანული 
ჩამდინარე წყლებით გამოწვეული დაბინძურება ხშირ შემთხვევაში უარყოფით 
ზემოქმედებას ახდენს ევროკავშირის წევრი სხვა სახელმწიფოების წყლის 
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რესურსებზე და შესაბამისად აუცილებელია ღონისძიებების კოორდინაცია 
ევროკავშირის დონეზე;  

- არასათანადოდ გაწმენდილი ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შედეგად 
გარემოსათვის მიყენებული არასასურველი ზემოქმედებების თავიდან აცილება 
(ურბანული ჩამდინარე წყლების მეორადი გაწმენდის აუცილებლობა); 

- სენსიტიური ტერიტორიებზე უფრო მკაცრი ზომების გატარების აუცილებლობა, 
თუმცა ნაკლებად სენსიტიურ ტერიტორიებზე შესაძლოა პირველად გაწმენდაც 
საკმარისად ჩაითვალოს; 

- სამრეწველო ჩამდინარე წყლების და წყალარინების სისტემების საშუალებით 
ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვების, აგრეთვე ლექის გაწმენდის 
დამტკიცებული წესებით და/ან კონკრეტული ნებართვებით (ნებართვა 
ჩამდინარე წყლების გაწმენდაზე) განხორციელების აუცილებლობა;  

- მოთხოვნების შემუშავების აუცილებლობა ცალკეული სამრეწველო დარგების 
მიერ წარმოქმნილი ისეთი ჩამდინარე წყლების ჩაშვებასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც  ბიოლოგიური მეთოდებით მოშორებად დაბინძურებას შეიცავენ და 
რომელთა გაწმენდა არ ხდება ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებში მათი 
მიმღები წყლის ობიექტებში ჩაშვებამდე; 

- ლექის ხელახალი გამოყენების აუცილებლობა; ლექის ჩაშვება ზედაპირული 
წყლის ობიექტებში ეტაპობრივად უნდა შეწყდეს; 

- ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების, მიმღები წყლის 
ობიექტებისა და ლექის გაწმენდის მონიტორინგის აუცილებლობა ჩამდინარე 
წყლების ზემოქმედებისაგან გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;  

- ურბანული ჩამდინარე წყლებისა და ლექის გაწმენდის შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირება რეგულარული განცხადებებისა და საზოგადოების 
მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით. 

აღნიშნული მიზნების გათვალისწინებით, დირექტივა განსაზღვრავს ურბანული 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვებასა და გაწმენდასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს და 
უზრუნველყოფს სენსიტიურ ტერიტორიებზე არსებული მიმღები წყლის ობიექტების 
დაცვას დაბინძურების ურბანული წყაროებიდან წარმოქმნილი ნუტრიენტების (N და P)  
გაზრდილი ზეწოლისგან. აღნიშნული დირექტივა წარმოადგენს ემისიების დირექტივას, 
რომელიც ადგენს ემისიების ზღვრულ სიდიდეებს ურბანული წყალარინების 
სისტემებიდან (რომლებიც ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებით სრულდება) და 
ცალკეული სამრეწველო სისტემებიდან (განსაკუთრებით საკვების საწარმოო 
ობიექტებიდან) გამომავალი მილის ბოლო წერტილში. ევროკავშირის კანონმდებლობის 
ფარგლებში ‘emission-immission’1  მიდგომა განპირობებულია ე.წ. „ხარისხობრივი“ 
დირექტივებით, რომლებიც სამართლებრივად არეგულირებენ და იცავენ წყლის ხარისხს 
რესურსის კონკრეტული დანიშნულებით გამოყენების კონტექსტში. თუმცა, აღნიშნულ 
მიდგომას ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივაში ეკოსისტემური მიდგომა ანაცვლებს.  
 
 

                                                           
1 მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ემისია ითვლება მიმღები წყლის ობიექტის წყლის ხარისხის 
გათვალისწინებით (emission-immission approach). 
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2.3   სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრის კრიტერიუმები დირექტივა 
91/271/EEC-ის მოთხოვნების შესაბამისად 

სენსიტიური ტერიტორიების იდენტიფიცირება ევროკავშირის დირექტივა 91/271/EEC-ის 
(ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ) მიერ წყლის სისტემების დაცვის 
მიზნით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის განსაზღვრულ ერთ-ერთ ყველაზე 
რთულ, თუმცა შესასრულებლად სავალდებულო მოთხოვნას წარმოადგენს.  მოცემულ 
პირობებში (მაგ., ზედაპირული წყლის ობიექტის სტატუსი) სენსიტიური ტერიტორიების 
იდენტიფიცირების კრიტერიუმების თანახმად, წყლის ობიექტი უნდა ჩაითვალოს 
სენსიტიურ ტერიტორიად, თუ ეს ხვდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფებიდან ერთ-ერთში:  

1. მტკნარი წყლის ბუნებრივი ტბები, მტკნარი წყლის სხვა ტერიტორიები, რომლებიც 
ითვლება ევტროფულად ან შეიძლება გახდეს ევტროფული უახლოეს მომავალში იმ 
შემთხვევაში, თუ არ იქნება მიღებული ზომები ზედაპირული წყლის ამ ობიექტების 
დასაცავად. 

 
შენიშვნა: იმ ტბებისა და მდინარეების შემთხვევაში, სადაც წყალგაცვლის პროცესი სათანადოდ არ 
მიმდინარეობს და მოსალოდნელია წყლის შეგუბება, ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პროცესში 
შესაძლებელია შეირჩეს ის ნუტრიენტები, რომლებიც გაწმენდის პროცესის შედეგად იქნება 
შემცირებული. ასეთ ადგილებში უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ფოსფორის მოცილება, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც შეუძლებელია იმის დამტკიცება, რომ ფოსფორის მოცილება ხელს არ 
შეუწყობს ევტროფიკაციის შემცირებას. ისეთ ადგილებში, სადაც ხდება დიდი აგლომერაციების 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვება, შეფასებულ უნდა იქნეს აზოტის მოცილების შესაძლებლობაც. 
 

2. ადამიანის მიერ გამოსაყენებლად განკუთვნილი წყლის ხარისხის შესახებ 1998 წლის 
3 ნოემბრის დირექტივა 98/83/EC-ით განსაზღვრული მტკნარი ზედაპირული წყლის 
ობიექტები (სასმელი წყლის დირექტივა). 

3. ტერიტორიები, სადაც სავალდებულოა ჩამდინარე წყლების გაწმენდა დირექტივა 
91/271/EEC-ის მუხლი 4-ში მითითებულ მეთოდებთან ერთად სხვა მეთოდებითაც 
იმისათვის, რომ დაკმაყოფილებულ იქნეს სხვა დირექტივების მოთხოვნები. 

გარდა ამისა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ვალდებული არიან აღიარონ მათ საზღვრებს 
მიღმა მდებარე სენსიტიური ტერიტორიების არსებობა (მაგ., შავი ზღვისა და მისი სანაპირო წყლების 
დაბინძურება ნუტრიენტებით). მდინარეთა აუზების პრინციპით სენსიტიური ტერიტორიების 
იდენტიფიცირების მიდგომა გამომდინარეობს ევტროფიკაციის პოტენციალის აღმოფხვრის 
ლოგიკური პრინციპიდან (ზემოდან ქვემოთ პრინციპი)     ნუტრიენტების შენაკადებიდან ძირითად 
ნაკადში  შეღწევის აღკვეთის მოთხოვნის გათვალისწინებით. 

განსაზღვრული სენსიტიური ტერიტორიების არსებობის შემთხვევაში ევროკავშირის 
წევრი სახელმწიფოები ვალდებული არიან უზრუნველყონ შემდეგი: 

1. სენსიტიურად აღიარებულმა ტერიტორიებმა უნდა დააკმაყოფილოს აღნიშნული 
მოთხოვნები მათი იდენტიფიცირებიდან 7 წლის განმავლობაში. მათი სტატუსი 
უნდა გადაიხედოს ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივის 
შესაბამისად (სენსიტიური ტერიტორიების იდენტიფიცირების კრიტერიუმები). 

2. იდენტიფიცირებული სენსიტიური ტერიტორიების სტატუსის გადახედვა უნდა 
მოხდეს სულ მცირე 4 წელიწადში ერთხელ. 
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გარდა ამისა, დირექტივა ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ მოითხოვს მიმღები 
წყლის ობიექტის (მდინარე, ტბა) წყლის ხარისხზე ურბანული ჩამდინარე წყლების 
ზემოქმედების კონტროლის განხორციელებას. 

სენსიტიური ტერიტორიების მსგავსად, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ასევე 
შეუძლიათ განსაზღვრონ ნაკლებად სენსიტიური ტერიტორიები. ნაკლებად სენსიტიური 
ტერიტორიების შემთხვევაში ჩამდინარე წყლების პირველადი გაწმენდა საკმარისად 
ითვლება. პირველადი გაწმენდა არის ურბანული ჩამდინარე წყლების 
განთავსება/გაუმჯობესება/გაწმენდა ფიზიკური და/ან ქიმიური მეთოდებით, რომლებიც 
მოიცავს შეწონილი მყარი ნაწილაკების დალექვის ან სხვა პროცესებს, რომელთა შედეგად 
გაწმენდილ ჩამდინარე წყალში ჟბმ5 (ჟანგბადის ხუთდღიანი ბიოლოგიური მოთხოვნა), 
სულ მცირე, 20%-ით და შეწონილი მყარი ნაწილაკების რაოდენობა, სულ მცირე, 50%-ით 
მცირდება. ასეთ შემთხვევაში კვლევებით დადასტურებული უნდა იყოს, რომ ასეთი 
წყლების ჩაშვება უარყოფით ზემოქმედებას არ მოახდენს გარემოზე. ურბანული ჩამდინარე 
წყლების შესახებ დირექტივის ეს ნაწილი მხოლოდ სანაპირო და გარდამავალ წყლებს ეხება.  

 
2.4 მოთხოვნები სენსიტიური ტერიტორიების მიმღებ ობიექტებში ჩაშვებული 

გაწმენდილი ურბანული ჩამდინარე წყლების ხარისხის მიმართ  

ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივაში სენსიტიური ტერიტორიები 
განსაზღვრულია, როგორც ზედაპირული წყლის ობიექტები, რომელთა ხარისხი, 
გაუწმენდავი ან არასათანადოდ გაწმენდილი ურბანული ჩამდინარე წყლების გამო, 
დაქვეითებულია ან შესაძლოა გაუარესდეს ისეთი პარამეტრების თვალსაზრისით, 
როგორიცაა ჯამური ფოსფორი (Pჯამ)  და ჯამური აზოტი (Nჯამ). აქედან გამომდინარე, 10 000 
მოსახლეობის ექვივალენტის მქონე აგლომერაციების შემთხვევაში აუცილებელია 
წყალარინების სისტემების მიერ ჩაშვებული ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 
უფრო მაღალი დონე, როგორიცაა ჩამდინარე წყლების მეორადი გაწმენდა (დირექტივა 
91/271/EEC-ის დანართი I-ის ცხრილი 1-ში განსაზღვრული პარამეტრებითა და მათი 
სიდიდეების მიხედვით).  ჩამდინარე წყლების ხარისხთან დაკავშირებული მოთხოვნების 
შესრულებასთან ერთად საჭიროა ნუტრიენტების (Nჯამ და Pჯამ) მოცილება დირექტივა 
91/271/EEC-ის დანართი I-ის ცხრილი 2-ში განსაზღვრულ სიდიდეებამდე (გაწმენდის 
აუცილებელი ხარისხობრივი დონის შესაბამისი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილი 1-
ში).  

ადგილზე არსებული ვითარების შესაბამისად, შესაძლებელია ერთი ან ორივე პარამეტრის 
და კონცენტრაციების შესაბამისი სიდიდეების ან დაბინძურების შემცირების 
მაჩვენებლების გამოყენება. ამასთან, ამ მოთხოვნების შესრულება არ არის სავალდებულო 
ჩამდინარე წყლის ყველა გამწმენდი ნაგებობიდან გამოსული ჩამდინარე წყლისთვის იმ 
შემთხვევაში, თუ დადგენილია, რომ ამ ტერიტორიაზე ურბანული ჩამდინარე წყლების 
ყველა გამწმენდი ნაგებობიდან წარმოქმნილი დაბინძურების მაჩვენებელი Pჯამ-ის 
შემთხვევაში სულ მცირე 75%-ით, და Nჯამ-ის შემთხვევაში - სულ მცირე 75%-ით არის 
შემცირებული. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო არ არის ვალდებული განსაზღვროს 
სენსიტიური ტერიტორიები ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივის 
მიზნებისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ის უზრუნველყოფს ჩამდინარე წყლების გაწმენდას მის 
მთელ ტერიტორიაზე იმ დონით, რომელიც სავალდებულოა სენსიტიური 
ტერიტორიებისათვის.  
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ცხრილი 1. მოთხოვნები ევტროფიკაციისკენ მიდრეკილ სენსიტიურ ტერიტორიებზე 
ჩაშვებული ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ჩამდინარე 
წყლების მიმართ   

 

პარამეტრი, აგლომერაციის სიდიდე  კონცენტრაცია* 
დაბინძურების შემცირების 

მინ. % ** 
ჯამური ფოსფორი 

10 000-100 000  
>100 000 მოსახლეობის ექვივალენტი 

 
2 მგ/ლ 
1 მგ/ლ 

80 
 

ჯამური აზოტი *** 
10 000-100 000 

> 100 000 მოსახლეობის 
ექვივალენტი**** 

 
15 მგ/ლ 
10 მგ/ლ 

70-80 
 

* საშუალო წლიური კონცენტრაცია, ** შემცირება გამწმენდ ნაგებობაში შემავალი ჩამდინარე წყლების 
დაბინძურებასთან მიმართებით ***ჯამური აზოტი = აზოტის ჯამური კონცენტრაცია (ორგანული N + N-
NH4), ნიტრატის აზოტი (N-NO3) და ნიტრიტის აზოტი (NO2), ****გარდა ამისა, საშუალო დღიური არ უნდა 
აღემატებოდეს 20 მგ/ლ-ს. ეს მოთხოვნა ვრცელდება გამწმენდი ნაგებობების ბიოლოგიური რეაქტორის 
მუშაობის დროს ≥ 12 oC ტემპერატურის მქონე წყალზე. საჭირო ტემპერატურული პირობების შესაქმნელად 
შესაძლებელია მუშაობის პერიოდის შემცირება ადგილობრივი კლიმატის გათვალისწინებით. ეს 
ალტერნატივა გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია იმის დამტკიცება, რომ 
შესრულებულია დანართი I.D-ს პუნქტის მოთხოვნა მონიტორინგისა და შედეგების შეფასების 
ეტალონური მეთოდების გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

საჭიროების შემთხვევაში, ევროკავშირის სხვა დირექტივების მიერ ზედაპირული წყლის 
ხარისხის პარამეტრებთან დაკავშირებული მოთხოვნებთან შესრულების მიზნით, უნდა 
შესრულდეს დამატებითი მოთხოვნები ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ 
დირექტივის დანართი  I-ის ცხრილი 1 და/ან ცხრილი 2-ის შესაბამისად. 

ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების ჩამდინარე წყლების ჩაშვების 
ადგილები უნდა განისაზღვროს ისე, რომ ჩამდინარე წყლების ზემოქმედება მიმღებ წყლის 
ობიექტებზე მინიმალური იყოს.  
 

3. სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრის მეთოდი  
 

სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრის მეთოდოლოგიური მიდგომა ემყარება 
ზედაპირული წყლების ობიექტებზე ურბანული ჩამდინარე წყლების მხრიდან 
ნუტრიენტების (N და P) მეშვეობით ზემოქმედების ანალიზს და შესაბამისად, 
ზედაპირული წყლის ობიექტების ევტროფიკაციის პოტენციალის ანალიზს. ამ მიდგომის 
გამოყენებით უზრუნველყოფილია ზედაპირული წყლების ობიექტების და მათი წყლის 
ხარისხის დაცვა მათი გამოყენების მიზნის  (სასმელი წყალი, საბანაო წყალი, თევზის 
ბუნებრივად გამრავლება, და სხვ.) გათვალისწინებით.  

სენსიტიური ტერიტორიების იდენტიფიცირების მთავარი პრინციპი მდგომარეობს იმაში, რომ 
სენსიტიურ ტერიტორიად განისაზღვრება მდინარის მთლიანი აუზი იმისათვის, რომ შეიზღუდოს 
ნუტრიენტების გადაადგილება მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების ქვედა მონაკვეთებისაკენ, 
ვინაიდან, წყლის რეჟიმის ხასიათიდან გამომდინარე, აღნიშნული მონაკვეთები უფრო მეტად არიან 
მიდრეკილი ევტროფიკაციისკენ.  

სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: 

1) ურბანული ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ზედაპირული წყლის 
ობიექტების საზღვრების დადგენა, 
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2) ზედაპირული წყლის ობიექტების ევტროფული უბნების საზღვრების დადგენა 
(ტბების, მდინარეების კატეგორიაში შემავალი წყლის ობიექტები),  

3) ევტროფიკაციისკენ მიდრეკილი ზედაპირული წყლის ობიექტების საზღვრების 
დადგენა (ტბების, მდინარეების კატეგორიაში შემავალი წყლის ობიექტები), 

4) დაცული ტერიტორიების საზღვრების დადგენა (დირექტივები საბანაო წყლის, 
მტკნარი წყლების თევზებისა და სასმელი წყლის შესახებ, 

5) სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრა.  

სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრის ტექნიკური პროექტის საფუძველზე უნდა 
შეფასდეს მათი ეკონომიკური ზემოქმედება ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 
ნაგებობების მშენებლობაზე. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოში სენსიტიური 
ტერიტორიები უნდა განისაზღვროს ევროკავშირში მოქმედი კანონმდებლობის 
საფუძველზე.  
 

3.1 ურბანული ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადგილების 
(მდინარეები, ზედაპირული წყლის ობიექტების) განსაზღვრა  

სენსიტიური ტერიტორიების დასადგენად საჭირო ადგილების შერჩევა შემდეგი 
კრიტერიუმების მიხედვით ხდება: 

- ტბები და/ან წყალსაცავები, სადაც ხდება ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვება. 

- მდინარეები ან მათი ნაწილები (წყლის ობიექტები), რომლებზეც უარყოფით 
ზემოქმედებას ახდენს 10 000 ან მეტი მოსახლეობის ექვივალენტის მქონე 
აგლომერაციების ჩამდინარე წყლები. 

- ზედაპირული წყლის ობიექტების დაცული ტერიტორიები (მნიშვნელოვანი 
კრიტერიუმი შეიძლება იყოს, მაგ., მდინარეთა აუზებში სასმელი წყლის წყაროების 
დაცვა სასმელი წყლის აღების პუნქტების ზედა დინებაში (განსაკუთრებით იმ 
შემთხვევებში, როდესაც NO3-ის გაზრდილი კონცენტრაცია ფიქსირდება)). 

- ზედაპირული წყლები (წყლის ობიექტები), სადაც ურბანული ჩამდინარე წყლების 
შესახებ დირექტივის მუხლი 4-ში განსაზღვრული გაწმენდის გარდა საჭიროა სხვა 
სახის გაწმენდა ევროკავშირის სხვა დირექტივების მოთხოვნების შესასრულებლად 
და განსაკუთრებით ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივით განსაზღვრული 
კარგი სტატუსის მისაღწევად.  

- მდინარეების ქვედა მონაკვეთები. 

შერჩეულ ადგილებში ხდება ზედაპირული წყლის ობიექტების წყლის ხარისხის და 
შესაბამისად, ობიექტების სტატუსის შეფასება ნუტრიენტების შემცველობის ან უშუალოდ 
ევტროფიკაციის არსებობის კუთხით, რომელიც ბიოლოგიური ინდიკატორებით 
ვლინდება.  

ზედაპირული წყლის ხარისხზე (ნუტრიენტების შემცველობა) დაბინძურების ურბანული 
წყაროების ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე დგინდება ჯამურ აზოტსა 
და ჯამურ ფოსფორს შორის არსებული ბალანსი. აღნიშნული ინფორმაცია დაბინძურების 
წყაროების მონიტორინგის შედეგად მიიღება. მონიტორინგის მონაცემების არარსებობის 
შემთხვევაში, შესაძლებელია მათი გამოთვლა წარმოქმნილი დაბინძურებისა და ურბანული 
ჩამდინარე წყლების რაოდენობის თეორიული რაოდენობების საფუძველზე. ამის შემდეგ, 
მიმღები მდინარის ხარჯის (მაგ., Q365/Qმინ, Qa) და ხარისხის (დაბინძურების წყაროების 
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ზედა და ქვედა დინებაში) მონაცემების გამოყენებით შესაძლებელია მიმღებ ობიექტზე 
დაბინძურების წყაროების ზემოქმედების შეფასება. ასევე შესაძლებელია მდინარის ან ტბის 
(აუზი, წყალშემკრები) მთლიანი ბალანსის გამოთვლა.  

  

 
3.2 ზედაპირული წყლების ობიექტების ევტროფული უბნების განსაზღვრა 

(ტბების მდინარეების წყლის ობიექტების კატეგორია) 
 
ზედაპირული წყლების ობიექტების (ტბების, მდინარეების კატეგორიაში შემავალი წყლის 
ობიექტები) ევტროფული უბნების დადგენა შესაძლებელია რამდენიმე გზით არსებული 
მონაცემების მიხედვით. ქლოროფილი-a-სა და/ან ნუტრიენტების კონცენტრაციის შესახებ 
მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია მათი გამოყენება ზედაპირული 
წყლის ობიექტების ევტროფიკაციის დონის შესაფასებლად. თუმცა, იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ქლოროფილი-a-ს კონცენტრაცია არ არის ცნობილი, ამ მაჩვენებლის გამოთვლა 
შესაძლებელია მარტივი ან რთული მოდელებით, მაგალითად კორელაციური 
დამოკიდებულების ფორმულების გამოყენებით (Hosper 1980, in Klapwijk 1998): 
 

ქლოროფილი-a მიმღები = -15,53 + 776,32 x Pჯამ 

ქლოროფილი-a მაქს. = 1206,9 x Pჯამ 

 
შეფასება (გათვლები) უნდა ჩატარდეს ზედაპირული წყლის ობიექტების არსებული 
მდგომარეობის რეპრეზენტატიური დროის პერიოდისთვის.  
 
შენიშვნა: ქლოროფილი-a-ს საშუალო კონცენტრაციების გამოსათვლელად აღნიშნული 
ფორმულების გამოყენებისას (იმ შემთხვევაში, როდესაც ჯამური ფოსფორის კონცენტრაცია 
ძალიან დაბალია Pჯამ (0,02 მგ/ლ-1) შეიძლება უარყოფითი მნიშვნელობები მივიღოთ. ასეთ 
შემთხვევებში საჭიროა ექსპერტული განსჯა.  
 
იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ინფორმაცია ზედაპირული წყლის ობიექტებში 
ნუტრიენტების გაზრდილ შემცველობაზე მგრძნობიარე ბიოლოგიური ელემენტებისა და 
მათი მაჩვენებლების შესახებ, შესაძლებელია ზედაპირული წყლის ობიექტში 
ევტროფიკაციის დონის პირდაპირ განსაზღვრა. ეს ტაქსონომიური თანასაზოგადოებები და 
მათი მაჩვენებლები ეკოლოგიური სტატუსის შეფასებაში გამოიყენება.  
 
ნუტრიენტების გაზრდილი კონცენტრაციით გამოწვეული დაბინძურების შესაფასებლად 
გამოიყენება წყლის ბიოტის ისეთი ტაქსონომიური თანასაზოგადოებები, რომლებზეც ეს 
ზემოქმედება აისახება, როგორიცაა, მაგალითად, ფიტოპლანქტონი, ფიტობენთოსი და 
წყლის მაკროფიტები და მათი მაჩვენებლები, როგორიცაა მაგალითად, ციანობაქტერიების 
ჯგუფების თანაფარდობა, ქლოროფილ- a-ს კონცენტრაცია და ფიტოპლანქტონის 
სიმრავლე, IPS (ჯამური დაბინძურების ინდექსი და EPI-D (მდინარეებში ევტროფული 
პროცესების გამოვლენის ინდექსი) ფიტობენთოსის შემთხვევაში; და IBMR ინდექსი 
მაკროფიტების შემთხვევაში. აღნიშნული მაჩვენებლების გამოყენებით შესაძლებელია 
თითოეული ელემენტის და ზედაპირული წყლის ობიექტის ეკოლოგიური ხარისხის 
კლასის განსაზღვრა. კლასი 1 და 2 ნიშნავს იმას, რომ წყლის ობიექტი არ იმყოფება 
ევტროფიკაციის რისკის ქვეშ. კლასი 3-5 მიუთითებს იმაზე, რომ ნუტრიენტების 
გაზრდილი კონცენტრაციის გამო ევტროფიკაცია უკვე მიმდინარეობს. აღნიშნული 
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მიდგომა ევტროფიკაციის შესახებ სახელმძღვანელო დოკუმენტი N3-ს ემყარება, 
დამოკიდებულია ზედაპირული წყლის ობიექტის ტიპზე და თავსებადია ზედაპირული 
წყლის ობიექტების ეკოლოგიური სტატუსის შეფასებასთან.  
 

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში არ არის დანერგილი ზედაპირული წყლის 
ობიექტების 5 კლასზე დამყარებული კლასიფიკაციის სისტემა, შეგვიძლია 
ვიხელმძღვანელოთ იმ ზღვრული სიდიდეებით, რომლებიც სლოვაკეთში გამოიყენება (იხ. 
ცხრილი). 

ცხრილი 2 ევტროფული წყლების ზღვრული სიდიდეები 

პარამეტრი კონცენტრაცია კლასი 

Nჯამ, მგ/ლ <6,5* III 

Pჯამ, მგ/ლ <0,4* III 

ქლოროფილი-a, µგ/ლ <30* III 
*ხარისხის მე-3 კლასის ზღვრული სიდიდეები სლოვაკეთის დაბლობის მდინარეებისთვის  
(ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების კლასიფიკაციის სქემები დამოკიდებულია წყლის ობიექტის 
ტიპზე).  
 
შენიშვნა: საქართველოს ზედაპირული წყლის ცალკეული ობიექტები მარილიანობის 
მაღალი დონით ხასიათდებიან. ნუტრიენტებთან დაკავშირებული მდგომარეობის 
შეფასების დროს აღნიშნული ფაქტორი აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული 
(მხოლოდ ფოსფატების მოცილება როგორც წესი საჭიროა ისეთ შემთხვევებში, როდესაც 
ჩამდინარე წყლები ზემოქმედებას ახდენენ მტკნარ წყალზე, ხოლო ნიტრატების მოცილება 
- როდესაც ზემოქმედების ქვეშ მარილიანი (saline) წყლები იმყოფებიან). წყლის ობიექტებში 
ნიტრატებისა და ფოსფატების ბალანსი ზემოქმედებას ახდენს ევტროფიკაციაზე და 
შესწავლილ უნდა იქნეს თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.  
 

 
3.3 პოტენციურად ევტროფული ზედაპირული წყლის ობიექტების (ტბების, 

მდინარეების) განსაზღვრა   
 
ზედაპირული წყლის ობიექტები წარმოადგენს ურბანულ ჩამდინარე წყლებში არსებული 
ნივთიერებების მიმღებ ობიექტებს. ეს ნივთიერებები მიმღებ ობიექტებში წყალარინების 
სისტემაში შეგროვებული გაწმენდილი და გაუწმენდავი ურბანული და სამრეწველო 
ჩამდინარე წყლების ან წვიმის წყლის მეშვეობით ხვდება. ზედაპირული წყლის ობიექტებში 
(მათ შორის წყალსაცავებში) ნუტრიენტების რაოდენობის ზრდა უარყოფითად მოქმედებს 
წყლის ხარისხზე და მის როგორც სასმელად, ასევე სხვა დანიშნულებით გამოყენებაზე, მათ 
შორის სამრეწველო და/ან სარწყავი მიზნით.  
 
აუცილებელია მდინარეებსა და ტბებში (წყალსაცავებში) ნუტრიენტების შემცველობის 
მონიტორინგის განხორციელება. განსაზღვრული პერიოდის მანძილზე (მაგ., ერთი ან ორი 
წელი, პერიოდი, რომელიც გამოიყენება ზედაპირული წყლის ობიექტების ეკოლოგიური 
სტატუსის შესაფასებლად და ითვლება რეპრეზენტატიულად) ჩატარებული ზედაპირული 
წყლების ხარისხის მონიტორინგის შედეგები უნდა შეფასდეს მდინარის ქვე-აუზის  და 
შემდგომ მთლიანად აუზის ფარგლებში.  
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ზედაპირული წყლის ობიექტების წყლის ხარისხის არსებული მდგომარეობის შეფასება 
ნუტრიენტებით დატვირთვის (load) თვალსაზრისით  ემყარება N-NO3, N-NO2, N-NH4 ან 
Nჯამ და Pჯამ-ის მაჩვენებლებს (C90, ან საშუალო წლიური სიდიდე საქართველოს 
კლასიფიკაციის სქემის მიხედვით). ზედაპირული წყლების ნუტრიენტებით დატვირთვის 
შეფასება წყლის ხარისხის მიმართ მოთხოვნების ან ეკოლოგიური სტატუსის ფიზიკური და 
ქიმიური ხარისხის ელემენტების შეფასების კლასიფიკაციის სქემების საფუძველზე ხდება. 
გადამწყვეტია ზედაპირული წყლის ობიექტების კარგი სტატუსის (II კლასი) ზღვრული 
სიდიდე. ფიზიკური და ქიმიური ხარისხის ელემენტების შესაფასებლად კლასიფიკაციის 
სქემების (ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების დამხმარე ელემენტები) გამოყენების 
შემთხვევაში, შეფასება დამოკიდებულია ზედაპირული წყლის ობიექტის ტიპზე და 
თავსებადია ზედაპირული წყლის ობიექტების ეკოლოგიური სტატუსის შეფასებასთან.  
 

შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით, წყლის ობიექტები იყოფა „ნუტრიენტებით 
დატვირთულ“ და „ნუტრიენტებით დაუტვირთავ“ ობიექტებად. შესაძლებელია შეფასების 
შედეგების შეჯამება ისე, როგორც ეს ცხრილშია ნაჩვენები. 

 
ცხრილი 3. ზედაპირული წყლების ხარისხის (ნუტრიენტები) შეფასება დროსი მოცემულ 

პერიოდში, რომელიც ზედაპირული წყლის ობიექტის დღევანდელ მდგომარეობას 
ასახავს  

მდინარე  ნიმუშის აღების ადგილი მდინარის 
კმ 

დატვირთვა შენიშვნა – 
განმსაზღვრელი 
პარამეტრი (ეკოლოგიური 
სტატუსის კლასი) 

   ნუტრიენტებით 
დატვირთული  P-PO4 (კლასი IV) 

   ნუტრიენტებით 
დატვირთული  P-PO4 (კლასიV) 

   ნუტრიენტებით 
დაუტვირთავი 

ყველა ნუტრიენტის 
პარამეტრი კლასი I ან II 

   ნუტრიენტებით 
დატვირთული 

N-NH4 (კლასი V), Pჯამ 

(კლასი V) 
 
მნიშვნელოვანი შენიშვნა: საქართველოში არ არის შემუშავებული ზედაპირული წყლის ობიექტების 
ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების კლასიფიკაციის სისტემა. აქედან გამომდინარე, წყლის 
ობიექტების კლასების გამოყენება სენსიტიური ტერიტორიების განსასაზღვრად ადვილი არ იქნება. 
მეორე მხრივ, სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრის პროცესის საწყის ეტაპზე შესაძლებელია 
სლოვაკეთში მოქმედი წყლის ხარისხის 5 კლასის ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების გამოყენება. 

4. სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრა  
 
შესაძლებელია სენსიტიურ ტერიტორიებად ისეთი პრობლემური მდინარეების, ტბების, 
წყალსაცავების (წყლის ობიექტები) იდენტიფიცირება, რომლებიც უკვე ევტროფულია ან 
პოტენციურად ევტროფული, ანუ სადაც შესაძლებელია განვითარდეს ევტროფიკაცია იმ 
შემთხვევაში, თუ არ იქნება მიღებული სათანადო ზომები. იდენტიფიცირება ემყარება 
ზემოთ აღწერილ კრიტერიუმებს (თავი 3) და ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ 
დირექტივის მოთხოვნებს, როგორიცაა:  

• ევტროფული ან პოტენციურად ევტროფული იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება 
უზრუნველყოფილი მესამე რიგის გაწმენდა; 
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• წყალაღების ადგილები, სადაც ფიქსირდება ან შეიძლება დაფიქსირდეს 
ნიტრატების მაღალი დონე იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი 
მესამე რიგის გაწმენდა; 

• ტერიტორიები, სადაც სხვა დირექტივებით სავალდებულოა ან უკვე ხორციელდება 
მესამე რიგის გაწმენდა 

 
პირველი ორი კრიტერიუმი ეხება მესამე რიგის გაწმენდის აუცილებლობას ურბანული 
ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივის მიზნების შესაბამისად. მესამე კრიტერიუმი, 
რომელიც სხვა დირექტივების მოთხოვნებს შეესაბამება, როგორც წესი საბანაო წყლებისა 
და მტკნარი წყლის შესახებ დირექტივის მიზნებისთვის გამოიყენება, თუმცა მისი 
გამოყენება შესაძლებელია წყლის ხარისხთან დაკავშირებული ყველა იმ 
დირექტივისთვისაც, რომლებიც მეორეული გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი ჩამდინარე 
წყლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ წყლებს ეხება.   
 
სენსიტიური ტერიტორიები წარმოადგენ ზედაპირული წყლის ისეთ ობიექტებს, რომელთა 
შემთხვევაშიც შესაძლებელია ზედაპირული წყლის ამ ობიექტებში ნუტრიენტების 
გაზრდილ შემცველობაზე ურბანული ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების დამტკიცება.  
 
განმარტების თანახმად, მდინარის მონაკვეთი, და საბოლოო ჯამში მდინარის აუზში 
მდებარე წყლის ობიექტი ხდება სენსიტიური, როდესაც ფიქსირდება ურბანული ჩამდინარე 
წყლების მზარდი ზემოქმედება ზედაპირული წყლის ხარისხზე/მდგომარეობაზე, ან სხვა 
სიტყვებით, როდესად ზედაპირულ წყლებში ნუტრიენტების კონცენტრაცია და 
შესაბამისად ევტროფიკაცია მნიშვნელოვნად იზრდება ჩამდინარე წყლების ზემოქმედების 
შედეგად.   
 
სენსიტიურ ტერიტორიად შეიძლება განისაზღვროს წყლის სხვა ობიექტებიც, რომლებსაც 
აქვთ განსაზღვრული პრიორიტეტები სხვა დირექტივების მიზნების შესრულების 
უზრუნველსაყოფად ან ზედაპირული წყლის ობიექტის კარგი სტატუსის მისაღწევად. 
უნდა გვახსოვდეს, რომ სენსიტიურ ტერიტორიას შემხებლობა მდინარის მთლიან აუზთან 
აქვს, როგორც მის ზედა, ასევე ქვედა ნაწილში. ცხრილში შეჯამებული სახით 
წარმოდგენილია სენსიტიური ტერიტორიები:  
 
ცხრილი 4 სენსიტიური ტერიტორიები მდინარის სააუზო უბანში  

მდინარე 
სენსიტიური 
ტერიტორიის 
ტიპი 

საწყისი 
წერტილი 

ბოლო წერტილი 
მდინარის 
კმ 

სიგრძე 
(კმ) 

ფართობი 
(კმ2) 

მდინარე ალაზანი - 
შენაკადების გარეშე  

ევტროფული 
წყალი, 

აუცილებელია 
სენსიტიური 
ტერიტორიის 
განსაზღვრა 

ქვედა 
დინება 

აზერბაიჯანის 
საზღვარი 

   

შტორი (სტორი)- შენაკადი 

არაევტროფული 
წყალი, 

სენსიტიური 
ტერიტორიის 

განსაზღვრა არ 
არის 

აუცილებელი 

სათავე 
ლეჩურის ზედა 

დინება 
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შტორი (სტორი) - შენაკადი 

ევტროფული 
წყალი, 

აუცილებელია 
სენსიტიური 
ტერიტორიის 
განსაზღვრა  

ლეჩურის 
ქვედა 

დინება 
შესართავი    

წყლის დაცული 
ტერიტორიები* 

      

დაცული ტერიტორია 1 სასმელი წყალი      
დაცული ტერიტორია 2 სასმელი წყალი      

*საბანაო წყალი, მტკნარი წყალი თევზებისთვის, სასმელი წყალი  
 
შენიშვნა: ქვეყნის ტერიტორიის ზედაპირული წყლების ყველა ობიექტი შეიძლება სენსიტიურ 
ტერიტორიად გამოცხადდეს. ზოგიერთ ქვეყანას, რომელსაც ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს, 
სენსიტიური ტერიტორიები განსაზღვრული არ აქვთ, თუმცა საკუთარ ტერიტორიას მთლიანად 
სენსიტიურ ტერიტორიად განიხილავს და შესაბამისად იქცევა. ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 000 
მოსახლეობის ექვივალენტის მქონე აგლომერაციების ჩამდინარე წყალი მესამე რიგის გაწმენდას 
(ნუტრიენტების მოცილება) ექვემდებარება. ასეთი მიდგომის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, 
რომ სენსიტიური ტერიტორიების პერიოდული შეფასება საჭირო არ არის.     
 
4.1 მდინარის სააუზო უბნებში სენსიტიური ტერიტორიების დასადგენად 

საჭირო მონაცემები  

მდინარის სააუზო უბანში სენსიტიური ტერიტორიის განსაზღვრის წინადადების 
მოსამზადებლად საჭიროა შემდეგი მონაცემები:  

1. ორწლიანი ეტალონური პერიოდის შერჩევა (მაგ., 2014-2018 წწ. პერიოდიდან), 
რომლისთვისაც არსებობს მდინარის აუზში ზედაპირული წყლის ობიექტების და 
ურბანული ჩამდინარე წყლების მონიტორინგის მონაცემები. 

2. წყლის რესურსების მართვის რუკა, რომელზეც აღნიშულია ჰიდროლოგიური 
ქსელი, მდინარეების კილომეტრები და დაბინძურების წყაროების GIS 
კოორდინატები. 

მაგალითი 1: ზედაპირული წყლის ხარისხის მონაცემების არსებობა  

მდინარის აუზში სენსიტიური ტერიტორიის საზღვრების დასადგენად საჭიროა 
შემდეგი მონაცემები, რომლებიც მოპოვებულია მონიტორინგს დაქვემდებარებული 
ადგილებიდან: კონკრეტული მდინარს აუზის მთავარი მდინარის ზედა ნაწილი და 
მისი მნიშვნელოვანი შენაკადები, აგლომერაციების ზედა ბიეფი, აგლომერაციების 
ქვედა ბიეფი, მთავარი მდინარისა და მთავარი შენაკადების შესართავები, ის 
შენაკადები, რომლებზეც აგლომერაციები მდებარეობს:  

ა. მონაცემები მდინარის აუზის მთავარი მდინარისა და იმ შენაკადების ხარჯის 
შესახებ, რომლებზეც აგლომერაციები მდებარეობს - საშუალო წლიური ხარჯი Qa 
(მ3/წმ, ლ/წმ), 

ბ. მონაცემები ზედაპირული წყლის ხარისხის შესახებ - მონიტორინგს 
დაქვემდებარებული ბიოლოგიური ხარისხის ელემენტები (ფიტოპლანქტონი, 
ფიტობენთოსი, მაკროფიტები (მაკროუხერემლოები მხოლოდ მდინარეების 
შემთხვევაში), რომლებიც მგრძნობიარეა N და P-ს შემცველობის მიმართ, 
ქლოროფილი–a-ს კონცენტრაციები (ეს კონცენტრაციები ასევე შეიძლება 
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გამოითვალოს თავი 3-ში მოცემული ფორმულებით),  Nჯამ, NO3, NH4, Pჯამ-ის 
კონცენტრაციები; 

გ. მონაცემები ურბანული ჩამდინარე წყლების რაოდენობისა (მ3/წელი, ლ/წმ)  და 
ხარისხის (Nჯამ, Pჯამ) შესახებ;  

დ. მონაცემები მდინარის პილოტური აუზის ფარგლებში არსებული 
აგლომერაციების შესახებ - სიდიდე (მოსახლეობის ექვივალენტის სიდიდე), 
მდებარეობა (ჩაშვების ადგილის მდებარეობა მიმღებთან მიმართებით), მიმღები 
ობიექტის სახელწოდება, მდინარის კმ, GIS კოორდინატები, და სხვ.  

ე. მდინარის აუზში მდებარე დაცული ტერიტორიები რუკა და ჩამონათვალი. 

მაგალითი 2: ზედაპირული წყლის ხარისხის მონაცემები არასრულია 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭირო მონაცემები არასრულია, ან არ არსებობს, შესაძლებელია 
მათი გამოთვლა გარკვეული სიზუსტით მოდელირების ან ექსპერტული განსჯის 
საშუალებით. მოდელირების გამოყენებით შესაძლებელია დაბინძურების წერტილოვანი 
და დიფუზიური წყაროებიდან ჯამური აზოტისა და ჯამური ფოსფორით დატვირთვის 
გამოთვლა. დატვირთვის მაჩვენებლების გამოყენებით გამოითვლება Nჯამ და Pჯამ-ის 
კონცენტრაციები ზედაპირულ წყლებში და განისაზღვრება ევტროფიკაციის დონე.  

ურბანული ჩამდინარე წყლების ჩაშვება  
შეფასებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ისეთი დასახლებები, რომლებშიც 
მოსახლეობის რაოდენობა 2000-ს აღემატება. თითოეული ასეთი დასახლების შემთხვევაში 
უნდა გამოითვალოს  Nჯამ და Pჯამ-ით დატვირთვა. გამოყენებულ უნდა იქნეს შემდეგი 
მონაცემები: დასახლების სახელი, 13.5 გ/ადამიანი/დღე Nჯამ და 2 გ/ადამიანი/დღე Pჯამ 

(ექსპერტული განსჯა ურბანულ ჩამდინარე წყლებში C:N:P თანაფარდობის საფუძველზე). 
წლიური დატვირთვა (ტონებში) გამოითვლება აღნიშნული სიდიდეების მოსახლეობის 
რაოდენობაზე გამრავლებით. შესაბამისად, ზედაპირული წყლის ობიექტში Nჯამ და Pჯამ-ის 
კონცენტრაციები გამოითვლება ხარჯის სიდიდის (მ3/წელი) საფუძველზე. 
 
შენიშვნა: სამრეწველო ჩამდინარე წყლების შემთხვევაში Nჯამ და Pჯამ-ის კონცენტრაციების 
გამოთვლა შესაძლებელია ექსპერტული განსჯით სამრეწველო ჩამდინარე წყლებში C:N:P-
ს თანაფარდობის საფუძველზე. 
 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, როდესაც თევზის მეურნეობები ზედაპირული წყლის 
ობიექტებშია მოწყობილი, მათი მიზეზით წარმოქმნილი აზოტითა და ფოსფორით 
დატვირთვის შესაფასებლად რეკომენდებულია შემდეგი მიდგომის გამოყენება:  

𝑳𝑳 = 0,01 ∗  (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃) 

L: წყლის ობიექტში ჩაშვებული ფოსფორი (P) ან აზოტი (N) (ტონა/წელი) 
I:  გამოყენებული საკვები (ტონა/წელი) 
Ci: P ან N-ის შემცველობა საკვებში (%) 
P: წარმოება (ტონა/წელი) 
Cf: P ან N-ის შემცველობა წარმოებულ ორგანიზმებში (%) 

გამოყენებულ უნდა იქნეს ჯამური აზოტისა და ფოსფორის ცხრილში მითითებული 
სიდიდეები. აღნიშნული სიდიდეები წარმოადგენს საორიენტაციო სიდიდეებს 
ორაგულისებრთა წარმოებისთვის. 
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მაგალითი ჯამური ფოსფორის შემცველობა (%) ჯამური აზოტის შემცველობა (%) 
მშრალი საკვები  1.2 7.5 
თევზი 0.45 3.0 

წყარო: Cho et al. 1991 

საკვების გარდაქმნის კოეფიციენტი (FCR) გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
არსებობს სტატისტიკური მონაცემები წარმოებული პროდუქციის ან გამოყენებული 
საკვების შესახებ. FCR არის თანაფარდობა გამოყენებული საკვების წონასა (მშრალი 
საკვების წონა) და ორგანიზმების წონის მატებას (წარმოება) შორის, რომელიც შემდეგი 
ფორმულით გამოისახება: 

𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭 =
გამოყენებული  საკვები (ტონა/წელი)

 წარმოება (ტონა/წელი)
 

FCR-თვის განსაზღვრულია შემდეგი სტანდარტული სიდიდეები: FCR = 1.1 ზრდასრული 
თევზებისთვის და FCR = 0.6 ლიფსიტებისთვის (აღნიშნული სიდიდეები აღებულია 
ნორმალური ზრდის პირობებში ორაგულისებთა წარმოების გამოცდილებიდან). 

 
დაბინძურების დიფუზიური წყაროები  
სასუქები 
 
სასუქების გამოყენების შედეგად ზედაპირული წყლის ობიექტში ნუტრიენტებით 
დატვირთვისა და მათი კონცენტრაციების შესაფასებლად საჭიროა შემდეგი: 

 ზედაპირული წყლის ობიექტის წყალშემკრებში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო 
ტერიტორიების შეფასება (მაგ., CORINE). 

შენიშვნა: ზედაპირული ჩამონადენით ნუტრიენტებით დატვირთვის 
(დანაკარგების) არარეალურად მაღალი მაჩვენებლების მიღების თავიდან 
ასაცილებლად, გამოთვლებში გათვალისწინებული უნდა იყოს მდინარეებიდან 500 
მ-ის ფარგლებში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიები (აღნიშნული 
შეზღუდვა განპირობებულია იმით, რომ ზედაპირული ჩამონადენის მხოლოდ 
ნაწილი აღწევს წყლის ობიექტამდე). 

 აზოტისა და ფოსფორის დანაკარგები (ინფილტრაციის, მცენარეების მიერ 
ათვისების, ადსორბციის, და სხვ. შედეგად) გამოითვლება საწყისი დატვირთვის 
(საქართველოში აზოტისა და ფოსფორის გამოყენების საშუალო მაჩვენებელი) 
საფუძველზე დანაკარგების კოეფიციენტების გამოყენებით: N-ის შემთხვევაში 0.15, 
P-ს შემთხვევაში 0.03. 

 კონცენტრაციები გამოითვლება ტონა/წელი მაჩვენებლებში გამოსახული 
დანაკარგების საფუძველზე, მდინარის ხარჯის საშუალო მაჩვენებლების (მ3/წელი) 
გამოყენებით. 

მეცხოველეობა 
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წინამდებარე კვლევაში დავუშვით, რომ წყლის ობიექტის წყალშემკრების ფარგლებში 
შინაური ცხოველების და ფრინველების მიერ წარმოქმნილი ნუტრიენტები ზეწოლას 
ახდენს ამ კონკრეტულ წყალშემკრებზე (და წყლის შესაბამის ობიექტზე). სხვა სიტყვებით, 
კონკრეტული წყალშემკრების ფარგლებში მდებარე თითოეულ დასახლებაში არსებული 
მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონელი და შინაური ფრინველი უარყოფით ზემოქმედებას 
ახდენს ამ წყალშემკრებში მდებარე წყლის  ობიექტის წყლის ხარისხზე. 
 
გამოყენებული უნდა იყოს აზოტისა და ფოსფორის შემდეგი მაჩვენებლები (Sebek et. al., 
2014). 

ცხრილი 5. მეცხოველეობით გამოწვეული დატვირთვის (N და P) გამოთვლა  

ცხოველი 
N 

(კგ/თავი/წელი) 
P 

(კგ/თავი/წელი) 
მსხვილფეხა 

საქონელი 
  

მეწველი ძროხა 115 25 
ხბო > 1 წელი  60 20 
საშუალოდ 

მსხვილფეხა 
საქონელი 

87.5 22.5 

ცხვარი   
სანაშენე ცხვარი 10.2 1.6 

სხვა ცხვარი 7.4 1 
საშუალოდ 

ცხვარი 
8.8 1.3 

თხა   
მეწველი თხა 5.8 1.6 

სხვა თხა 3.1 1 
საშუალოდ თხა 4.45 1.3 

ფრინველი   
კვერცხისმდებელი 

ქათამი  
0.73725 0.1755 

ბროილერი 0.37975 0.0835 
საშუალოდ 
ფრინველი 

0.5585 0.1295 

წყარო: Sebek et al, (2014). 

მეცხოველეობით წარმოქმნილი N და P დატვირთვის გამოსათვლელად საჭიროა შემდეგი: 

 აუზის ფარგლებში არსებული მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლისა და შინაური 
ფრინველის რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება მონაცემთა შესაბამისი 
ბაზებიდან. 

 დანაკარგები (ინფილტრაციის, მცენარეების მიერ ათვისების, ადსორბციის, და სხვ. 
შედეგად) გამოითვლება შემდეგი დანაკარგების კოეფიციენტების გამოყენებით: N-
ის შემთხვევაში 0.15, P-ს შემთხვევაში 0.03. 
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 კონცენტრაციები გამოითვლება ტონა/წელი მაჩვენებლებში გამოსახული 
დანაკარგების საფუძველზე, მდინარის ხარჯის საშუალო მაჩვენებლების (მ3/წელი) 
გამოყენებით. 

ევტროფიკაციაზე ჩამდინარე წყლებისა და Nჯამ და Pჯამ-ის დიფუზიური წყაროების 
ზემოქმედების შესაფასებლად გამოიყენება ზემოთ მოცემული ინფორმაცია და თავი 3-ში 
წარმოდგენილი ზღვრული სიდიდეები.  
 
 

5. დასკვნები და რეკომენდაციები  
 
სენსიტიური ტერიტორიების განსაზღვრაში სლოვაკეთის გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 
წინამდებარე პროექტის ფარგლებში მდინარის პილოტური აუზისთვის მომზადდა 
შემდეგი რეკომენდაციები:   

 ურბანული ჩამდინარე წყლების შესახებ დირექტივის განხორციელებისათვის 
აუცილებელია სენსიტიური ტერიტორიების საზღვრების სათანადოდ დადგენა; 

 სენსიტიური ტერიტორიების იდენტიფიცირების პროცესში შესაძლებელია 
მონიტორინგის ეროვნული პროგრამების, კვლევებისა და სხვა პროექტების 
მონაცემების გამოყენება; 

 სენსიტიური ტერიტორიების განსასაზღვრად შესაძლებელია მიმდინარე 
პროექტებში ზედაპირული წყლების კლასიფიკაციისთვის გამოყენებული 
სისტემებით, აგრეთვე სლოვაკეთის კლასიფიკაციის სქემით ხელმძღვანელობა; 

 ზოგადად, 100 000 და მეტი მოსახლეობის ექვივალენტის მქონე აგლომერაციების 
ჩამდინარე წყლების მესამე რიგის გაწმენდა არ ზრდის ჩამდინარე წყლების 
გამწმენდი ნაგებობების მთლიან ხარჯს (საინვესტიციო და საექსპლუატაციო 
ხარჯების ჯამი). გამწმენდი ნაგებობის საინვესტიციო ხარჯის თუნდაც მცირედ 
ზრდა წყალარინების სისტემის მშენებლობისას არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი. 
მოცემულ ეტაპზე წყალარინების კოლექტორების მშენებლობაზე საინვესტიციო 
ხარჯების 80% მოდის.   

 მიუხედავად იმისა, რომ ურბანული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების 
მშენებლობას, როგორც წესი, თავისთავად არ შეუძლია ზედაპირული წყლის 
ობიექტების კარგი სტატუსის უზრუნველყოფა, გამწმენდი ნაგებობები წარმოადგენს 
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს აღნიშნული მიზნის მისაღწევად. ამ 
თვალსაზრისით გადამწვეტ როლს დიდი აგლომერაციების ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდა ასრულებს.   
 

ურბანული ჩამდინარე წყლების კონტროლირებული ჩაშვება და გაწმენდა ხელს უწყობს არა 
მხოლოდ ჰიგიენური ასპექტების და ადამიანების პირობების გაუმჯობესებას, არამედ იცავს 
როგორც ზედაპირული წყლების ობიექტებს, ასევე მიწისქვეშა წყლებს, რომლებიც ხშირ 
შემთხვევაში სასმელი წყლის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს.   
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6. ლიტერატურა 
 

1991 წლის 21 მაისის დირექტივა 91/271/EEC ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 
შესახებ 

1998 წლის 27 თებერვლის დირექტივა 98/15/EC, რომელსაც ცვლილებები შეაქვს დირექტივა 
91/271/EEC-ში 

1998 წლის 3 ნოემბრის დირექტივა 98/83/EC ადამიანის მიერ მოხმარებისთვის 
განკუთვნილი წყლის ხარისხის შესახებ 

1978 წლის 18 ივლისის დირექტივა 78/659/EEC იმ მტკნარი წყლების შესახებ, რომლებიც 
საჭიროებენ დაცვას ან გაუმჯობესებას მათში თევზების არსებობის უზრუნველსაყოფად 

1975 წლის 8 დეკემბრის დირექტივა 76/160/EEC საბანაო წყლის ხარისხის შესახებ 

დირექტივა 2000/60/EC - წყლის ჩარჩო დირექტივა  

Klapwijk, S.P., Dijkstra-Stam, U.G., Fleuren-Kemilä, A.K., van der Vlugt, J.C.: Comparison of 
different methods to determine growth limiting factors for phytoplankton in the Reeuwijk Lakes 
(Netherlands), in „Eutrophication of surface waters in the Dutch polder landscape“, PhD. Thesis, 
LPEden, The Netherlands, 1998. 

Rajczyková, E. et al.: Proposal of sensitive areas according to the Directive EU 91/271/EEC (urban 
waste water treatment). Water Research Institute, 2001. 

Policy Summary of Guidance document No. 23 on Eutrophication Assessment in the context of 
European Water Policies. 2009. 

Makovinská, J., Rajczyková E. Basic data for 2nd River Basin Management Plan of the SR.  

Guidance Document addressing hydromorphology and physico-chemistry for a Pressure-Impact 
Analysis/Risk Assessment according to the EU WFD. EU EPIRB Project, 2014. 
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ლექსიკონი 
 
‘დირექტივა’, ‘მუხლი’, ‘დანართი’, და ‘ცხრილი“ აღნიშნავს ურბანული ჩამდინარე წყლების 
გაწმენდის შესახებ დირექტივა 91/271/EEC-ს, მის მუხლებს, დანართებს და ცხრილებს, თუ 
სხვაგვარად არ არის მითითებული   
  
1 მოსახლეობის ექვივალენტი: ‘1 მოსახლეობის ექვივალენტი’ არის ზომის ერთეული, 
რომელიც დირექტივაში გამოიყენება ჩამდინარე წყლების დაბინძურების პოტენციალის 
შესაფასებლად. ‘მოსახლეობა’ ამ შემთხვევაში თემში ადამიანების რაოდენობას არ 
აღნიშნავს. დირექტივის თანახმად, ‘1 მოსახლეობის ექვივალენტი’ არის ორგანული 
ბიოდეგრადირებადი ნივთიერების რაოდენობა, რომელსაც აქვს 5 დღიანი ჟანგბადის 
ბიოქიმიური მოთხოვნა დღეში 60გ ჟანგბადის ოდენობით (BOD5). ეს ნიშნავს იმას, რომ 
ჟანგბადს ჩამდინარე წყლებში ორგანული მასის დაშლის პროცესში ძირითადად 
ბაქტერიები მოიხმარენ. ‘ექვივალენტი’ ამ შემთხვევაში აღნიშნავს ნებისმიერი სახის 
ორგანული მასის და არა მხოლოდ ადამიანის მეტაბოლიზმს, რომლის პროცესშიც 
ბაქტერიები ჟანგბადს მოიხმარენ. ასევე შესაძლოა გასათვალისწინებელი იყოს მიმღები 
წყლის ობიექტების მგრძნობელობა ჩამდინარე წყლების მიმართ იმ შემთხვევაში, თუ 
ნუტრიენტების ჭარბი რაოდენობა მათზე უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს.  იხ. მუხლი 
2(6). 
 
აგლომერაცია: სახლების, მაღაზიების, საავადმყოფოების, ოფისებისა, და სხვ., აგრეთვე 
საკვებისა და სასმელების საწარმოების ერთობლიობა, რომლებიც საკმარისად არიან 
კონცენტრირებული იმისათვის, რომ მათი  ჩამდინარე წყლები ერთად შეგროვდეს და 
ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე გაიწმინდოს. იხ. მუხლი 2(4).  
 
ანაერობული დაშლა: ‘ანაერობული’ ნიშნავს ‘ჟანგბადის გარეშე’. ამ  პროცესით ჩამდინარე 
წყლების ლექის დამუშავებისას გამოიყენება ბაქტერიები, რომლებიც შლიან ორგანულ 
მასალას უჟანგბადო პირობებში.  
 
ბიოდეგრადაცია: ორგანული მასალის ქიმიური დაშლა ძირითადად ბაქტერიების, 
სოკოებისა და სხვა ორგანიზმების მიერ. წყლის გარემოში მიმდინარე ბიოდეგრადაციის 
დროს გახსნილ ჟანგბადს ბაქტერიები მოიხმარენ. იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ბიოდეგრადაციის პროცესი მიმდინარეობს დიდი რაოდენობის ორგანული მასალების 
შემცველ წყალში, როგორიცაა მაგალითად გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლები, წყლის 
ჟანგბადისგან დაცლა სწრაფად ხდება, რაც თევზებისა და უხერხემლოების დაღუპვას 
იწვევს. 
 
დირექტივა საბანაო წყლის შესახებ: დირექტივა მიღებულ იქნა 1975 წელს და მისი მიზანია 
(განსაზღვრულ წყლებში) მობანავეების დაცვა ძირითადად ჩამდინარე წყლებში არსებული 
მავნე ბაქტერიებისა და ვირუსებისგან. დირექტივა ადგენს მიკრობიოლოგიური და 
ფიზიკურ-ქიმიური ხარისხის მოთხოვნებს იდენტიფიცირებული საბანაო წყლების 
მიმართ. 2006 წლის მარტში მიღებულ იქნა დირექტივის განახლებული ვერსია, რომელიც 
თავდაპირველ ვერსიასთან შედარებით წყლის ხარისხის უფრო მაღალ სტანდარტებს 
განსაზღვრავს.   
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დიფუზიური დაბინძურება: დაბინძურება, რომელიც არ წარმოიქმნება კონკრეტული 
იდენტიფიცირებადი წყაროდან. დიფუზური დაბინძურების წყაროებად ხშირ შემთხვევაში 
ითვლება სასოფლო-სამეურნეო მიწები და სამრეწველო ნარჩენების განთავსების 
ტერიტორიები. განსხვავდება წერტილოვანი დაბინძურებისაგან.  
 
ევტროფიკაცია: ბუნებრივი ევტროფიკაცია არის გარემოს გამდიდრება სხვადასხვა 
მექანიზმებით, როგორიცაა ცხოველებისა და მცენარეების ხრწნა, მინერალებისა და 
ნუტრიენტების დაგროვება ქანების გამოფიტვის და ნიადაგის ეროზიის შედეგად, აზოტის 
შთანთქმა ბაქტერიების მიერ, და სხვ. გარემოს ბუნებრივი მდგომარეობა ნუტრიენტების 
დონის (ტროფული სტატუსი) მიხედვით შემდეგ კატეგორიებად იყოფა: ოლოგოტროფული 
(დაბალი), მეზოტროფული (საშუალო), ევტროფული (მაღალი). ბუნებრივ ტროფულ 
მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ეკოსისტემებზე ადამიანის საქმიანობის შედეგად 
ნუტრიენტების გაზრდილმა რაოდენობამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს. 
მაგალითად, ნუტრიენტების რაოდენობის უმნიშვნელო ზრდამ ოლიგოტროფულ 
ეკოსისტემებს შესაძლოა უფრო დიდი ზიანი მიაყენოს, ვიდრე ნუტრიენტების უფრო 
მნიშვნელოვანმა ზრდამ მეზოტროფულ ეკოსისტემებს, და ა.შ. ‘ევტროფული’ აღნიშნავს 
ისეთი წყლის ობიექტის მდგომარეობას, რომელიც ადამიანის საქმიანობის შედეგად 
ნუტრიენტების ჭარბი (შესაბამისი ეკოსისტემისთვის) რაოდენობის ქრონიკული 
ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. ევრტროფულ წყლებში ძირითადად გავრცელებულია 
მცენარეებისა და წყალმცენარეების ისეთი სახეობები, რომლებსაც შეუძლიათ ჭარბი 
ნუტრიენტების ათვისება და უკეთ ეგუებიან ევტროფიკაციის შედეგად გაუარესებული 
ხარისხის წყალს (როგორიცაა ჟანგბადის ან სინათლის დაბალი დონე) და შესაბამისად 
დომინანტ სახეობებს წარმოადგენენ. იხ. მუხლი 5 და დანართი II (ა)(ა). 
 
მეორადი გაწმენდა: მეორადი გაწმენდა არის ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური 
დამუშავება, რომლის დროსაც, ჩამდინარე წყლებში ბიოდეგრადირებადი მასალის 
დასაშლელად, ზოგადად, ბაქტერიები გამოიყენება. მეორადი გაწმენდის მიზანია 
ჩამდინარე წყლებში ჟბდ-ს (ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნა) შემცირება მიმღები წყლის 
ობიექტებში ჟანგბადის ქრონიკული შემცირების თავიდან ასაცილებლად, რაც გარემოში 
გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლის გაშვების ყველაზე დამაზიანებელ და მყისიერ 
ზემოქმედებას წარმოადგენს. ჟბდ-ს შესამცირებლად სხვადასხვა პროცესები გამოიყენება, 
როგორიცაა ჩამდინარე წყლების აერაცია რათა დაჩქარდეს ბაქტერიული კულტურების 
შლამის საშუალებით ორგანული მასალის დაშლის პროცესი. ეს მეთოდი ძირითადად 
დიდი თემების შემთხვევაში გამოიყენება; ბიოლოგიური ფილტრები, რომლის შრეებში, 
ჩამდინარე წყალთან შეხების ზედაპირის გაზრდის მიზნით, მოთავსებულია ბაქტერიული 
კულტურებით დაფარული შემავსებელი, ეს მეთოდი ძირითადად მცირე და საშუალო 
ზომის თემების შემთხვევაში  გამოიყენება. იხ. მუხლი 4 და დანართი I, ცხრილი 1. 
 
მესამე რიგის გაწმენდა: გაწმენდა, რომელიც ტარდება წინასწარი, პირველადი და მეორადი 
გაწმენდის შემდეგ. მისი მიზანია სხვადასხვა დამბინძურებლების მოცილება და ის 
სხვადასხვა ფორმით ხორციელდება, როგორიცაა ულტრაიისფერი დასხივება, 
მიკროფილტრაცია ან ქიმიური ნივთიერებების დამატება. დირექტივა მესამე რიგის 
გაწმენდისთვის იყენებს ტერმინს (მეორად გაწმენდაზე) უფრო მკაცრი გაწმენდა.  
დირექტივა არ ადგენს (გარემოსდაცვითი) ხარისხის სტანდარტებს სხვა დირექტივების 
საფუძველზე განსაზღვრული სენსიტიური ტერიტორიებისთვის - დირექტივა მხოლოდ 
ემისიების სტანდარტებს განსაზღვრავს.   
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პარამეტრი: ჩამდინარე წყლების გაწმენდისა და წყალჩაშვების ნებართვის კონტექსტში 
პარამეტრი არის ჩამდინარე წყალში არსებული ბაქტერიული ან ვირუსული დაბინძურება, 
რომელიც მოცილებულ უნდა იქნეს გაწმენდის შესაბამისი მეთოდით, მაგალითად 
ულტრაიისფერი დასხივებით. კონტროლს დაქვემდებარებულ სხვა პარამეტრებს 
განეკუთნება: ჟბმ, ტოქსიკური ლითონები, ნუტრიენტები ან ჩამდინარე წყლების ნაგავი.  
პათოგენი: დაავადების გამომწვევი აგენტი, ზოგადად, ვირუსები, ბაქტერიები და 
უმარტივესები, ასევე შეიძლება იყოს  მიკროსკოპული უხერხემლოები, სოკოები და 
წყალმცენარეები.  
 
პირველადი გაწმენდა: პირველადი გაწმენდა მოიცავს იმ შეწონილი მყარი ნაწილაკების 
დალექვის პასიურ და/ან ქიმიურად დაჩქარებულ პროცესს, რომლებიც ვერ იქნა 
მოცილებული წინასწარი გაწმენდის შედეგად. დირექტივის თანახმად, წყლის ობიექტში 
ჩაშვებამდე ჩამდინარე წყალში პირველადი გაწმენდის შედეგად ჟანგბადის ბიოქიმიური 
მოთხოვნა სულ მცირე, 20%-ით, ხოლო შეწონილი მყარი ნაწილაკების რაოდენობა, სულ 
მცირე, 50%-ით უნდა იყოს შემცირებული. 2,000-ზე მეტი მოსახლეობის ექვივალენტის 
მქონე აგლომერაციების ჩამდინარე წყლების შიდა და მდინარეთა შესართავების წყლებში 
ჩაშვების და 10,00-ზე მეტი მოსახლეობის ექვივალენტის მქონე აგლომერაციების ჩამდინარე 
წყლების სანაპირო და ზღვის წყლებში ჩაშვების შემთხვევაში აუცილებელია მეორადი 
გაწმენდა ჟბდ-ს უფრო მკაცრი სტანდარტების დაცვით. შესაბამისად, პირველადი 
გაწმენდის სტანდარტები ეხება ჩამდინარე წყლების ნაკლებად სენსიტიურ ტერიტორიებზე 
ჩაშვებას იმ შემთხვევებში, როდესაც კვლევებით დასტურდება, რომ მინიმალური 
პირველადი გაწმენდა არ ახდენს უარყოფით ზემოქმედებას გარემოზე. იხ. მუხლი 2(7). 
 
ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა (ჟბმ): დაბინძურების პოტენციალის ფართოდ 
გავრცელებული საზომი ერთეული - ჟბმ არის ბაქტერიებისა და ჩამდინარე წყლებში 
არსებული ბიოდეგრადირებადი მასალის დამშლელი სხვა ორგანიზმების მიერ ჟანგბადის 
მოხმარების ან ‘მოთხოვნის’ საზომი.  თემის მოსახლეობის ექვივალენტი ჟმბ-ს საფუძველზე 
განისაზღვრება. იხ. მუხლი 2(6) და დანართი I, ცხრილი 1. 
 
სათანადო გაწმენდა: დირექტივაში გამოყენებული ეს ტერმინი აღნიშნავს ჩამდინარე 
წყლების გაწმენდის მეთოდებს, რომლებიც მისაღებია მცირე ზომის თემების შემთხვევაში. 
ეს შეიძლება იყოს დამუშავების და/ან განთავსების სისტემები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ მიმღები წყლის ობიექტებში გარემოსდაცვითი რეგულაციებით 
განსაზღვრული წყლის ხარისხის მიზნობრივი მაჩვენებლების შესრულებას, რაც 
შესაძლებელია არ გულისხმობდეს გაწმენდას. იხ. მუხლი 2(9) და 7.    
 
სენსიტიური ტერიტორია:  ‘სენსიტიური ტერიტორია’ არის სამართლებრივად 
განსაზღვრული წყლის ობიექტი. არსებობს შემდეგი მიზნებით სენსიტიური 
ტერიტორიების განსაზღვრის სამი კრიტერიუმი: (ა) წყლის ეკოსისტემების ნუტრიენტების 
ჭარბი რაოდენობისაგან დაცვა; (ბ) წყალაღების წყაროების დაცვა ნიტრატების მაღალი 
კონცენტრაციისგან და (გ) სხვა დირექტივების წყლის იმ ობიექტების  გამოვლენა, რომელთა 
შემთხვევაშიც საჭიროა მესამე რიგის გაწმენდა მათ მიერ შესაბამისი დირექტივების 
ხარისხთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 
გამოყენებული კრიტერიუმის მიუხედავად, სენსიტიური ადგილების შემთხვევაში ხდება 
ჩამდინარე წყლების მესამე რიგის გაწმენდა. იხ. მუხლი 5 და დანართი II (ა) (ა), (ბ) და (გ). 
 
ჩამდინარე წყალი: ზოგადად, წყალარინების სისტემიდან გამომავალი გაწმენდილი 
ჩამდინარე წყალი. ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობებიდან გამოსულ წყალს 
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უტარდება ანალიზი ჩაშვებული წყლის შესაბამის სტანდარტებთან შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად. იმ შემთხვევებში, როდესაც სავალდებულოა ცალკეული 
პარამეტრების შემცირების უზრუნველყოფა, ანალიზი უტარდება როგორც გამომავალ, 
ასევე შემავალ წყალს.  
 
წერტილოვანი დაბინძურება: დაბინძურება, რომელიც წარმოიქმნება კონკრეტული 
იდენტიფიცირებადი წყაროებიდან, როგორიცაა, მაგალითად ჩამდინარე წყლების ჩამშვები 
მილი. განსხვავდება დიფუზიური დაბინძურებისაგან. 
 
წყალარინება: ზოგადად, აღნიშნავს მილსადენების ქსელს ან სისტემას, ან უფრო დიდი 
სისტემების შემთხვევაში - ასევე ჩამდინარე წყლების შემკრებ გვირაბებს, წყალმიმღებებს, 
ჭებს, სატუმბ სადგურებს, კოლექტორებს, ავარიულ წყალგამშვებებს, ცხაურებს და 
ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობებს. წყალარინება გარემოში გაწმენდილი ან 
გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერილში სრულდება.  
 
შეწონილი ნაწილაკები: მასალა, როგორც ორგანული, ასევე არაორგანული, როგორიცაა 
ჩამდინარე წყლების ლექი, რომელიც შეწონილია წყალში. იხ. ასევე ჩამდინარე წყლების 
მყარი მასალა.  
 

დანართი 
 

ევროკავშირის დირექტივა 91/271/EEC 
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